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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO (CBH - RIO NOVO), REALIZADA AOS 2 

DEZESSETE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E 3 

DEZESSETE, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NO ESPAÇO 4 

CULTURAL “ZOÉ RODRIGUES MISSÁGIA”, EM ICONH/ES, com a 5 

presença dos membros titulares: Júlio Glauco Pontes da Silva, Karla 6 

Volponi Fornaciari, Tiago Faria Leal, Liezer Guarnier Fim, Octacílio Geraldo 7 

do Carmo Filho, Delnir Faria, Paulo Decotelli da Silva. Também estiveram 8 

presentes: Mauricio Vieira Gomes, Luana Salvador, Edimar Alves Silva. O 9 

Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, iniciou a reunião, dando as 10 

boas vindas e apresentou a ordem do dia. 1 – Abertura e verificação de 11 

quórum. O Presidente constatou que havia quórum para a realização da 12 

reunião. 2 – Aprovação da ata da reunião anterior. A Secretária, Sra. 13 

Karla Volponi Fornaciari, fez a leitura da ata da 7º Reunião Ordinária, 14 

realizada no dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, a 15 

qual foi aprovada pela Plenária. 3 – Aprovação do Relatório Anual de 16 

2016. O Presidente apresentou o Relatório Anual de 2016 e a Plenária 17 

aprovou o documento. 4 – Deliberar a escolha da entidade delegatária 18 

que irá gerenciar os recursos do PROCOMITÊS. O Presidente informou 19 

que o contrato está na Procuradoria Geral do Estado para assinatura do 20 

Governador, o qual, posteriormente, será encaminhado para a Agência 21 

Nacional de Águas (ANA), visando a liberação dos recursos, no total de R$ 22 

500.000,00 (quinhentos mil reais) para ser dividido entre os comitês do 23 

estado. Informou também que na última reunião do Fórum Capixaba de 24 

Comitês de Bacias Hidrográficas, foi decidido que as Plenárias dos comitês 25 

deveriam ser ouvidas quanto à escolha da entidade delegatária que irá 26 

gerenciar os recursos do Procomitês. Ele expôs que foram levantadas três 27 

possibilidades, ou seja, através da Agência Estadual de Recursos Hídricos 28 

(AGERH), de uma Organização Não-Governamental (ONG) da própria 29 

bacia ou do Instituto BioAtlântica (IBIO), o qual já gerencia os recursos da 30 

Bacia do Doce, mas que cobrará uma taxa para isso. Diante das 31 

possibilidades, a Plenária deliberou pela AGERH, considerando que é um 32 

assunto novo e que são poucas as instituições interessadas que estão 33 

regularizadas com toda a documentação necessária. Os membros também 34 

opinaram que se houver problemas junto a AGERH, o comitê poderá 35 

solicitar a alteração da instituição responsável pela gestão dos recursos. 5 36 

– Deliberar quais as prioridades para o CBH Rio Novo na aplicação 37 

dos recursos do PROCOMITÊS. Os membros levantaram diversas ações: 38 

participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas 39 

(ENCOB); implantação de unidades de observação, captação e 40 

armazenamento de águas das chuvas; aquisição de drone para 41 

acompanhamento da bacia abrangendo da nascente a foz; locação de 42 

veículo; estruturação de sede administrativa com equipamentos; coffee 43 

break para reuniões; criação e site do CBH - Rio Novo; realização de 44 

evento anual do CBH – Rio Novo. O Presidente ressaltou que o valor 45 

destinado para cada comitê ainda será pequeno, o que exige a seleção de 46 

ações, baseadas nas prioridades do comitê. A secretária, Sra. Karla 47 

Volponi Fornaciari, recomendou que essa seleção seja baseada nas metas 48 

estabelecidas pelo Procomitês e no planejamento do comitê para o ano de 49 

2017, para que os mesmos possam ser cumpridos. Após discussão, a 50 

Plenária deliberou que as prioridades são as ações de divulgação do 51 

comitê, incluindo a realização de evento anual, e a participação dos 52 
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membros em eventos de interesse para o comitê. Foi destacado que tais 53 

ações podem ser modificadas e ampliadas, conforme a necessidade do 54 

CBH e aprovação da Plenária. Assuntos Gerais. Os membros discutiram 55 

sobre a geração de recursos financeiros para o comitê quando fosse 56 

iniciada a cobrança da água, entretanto concluíram que seriam poucos, 57 

devido a maior parte dos usuários da bacia serem de uso insignificante. 58 

Também falaram das divisas territoriais entre as bacias, ressaltando que a 59 

Lagoa do Guanandi não pertence à Bacia do Rio Novo, mas que deveria 60 

pertencer, o que geraria recursos significativos para o comitê. A Secretária 61 

lembrou que, no passado, o comitê foi contemplado com alguns 62 

equipamentos, tal como computador, data-show e máquina fotográfica, que 63 

na época ficaram sob a guarda do Mepes de Rio Novo, e que o presidente 64 

poderia tentar entrar em contato para maiores informações. No entanto, os 65 

membros relataram que devido ao tempo decorrido desde então, 66 

provavelmente, esses equipamentos estariam obsoletos e inservíveis. O 67 

Presidente, Sr. Júlio Glauco Pontes da Silva, agradeceu a presença de 68 

todos e destacou a importância da participação dos membros para que 69 

haja quórum nas reuniões e o comitê cumpra uma das metas 70 

estabelecidas no Procomitês, encerrando a reunião às onze horas e trinta 71 

minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Karla Volponi Fornaciari, 72 

Secretária Executiva deste comitê, lavrei a presente ata, que vai 73 

devidamente assinada por mim e pelo Presidente. 74 
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